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• Mobilização quer votação dos royalties e da Emenda 29
• Municípios não podem bancar Programa de Saúde da Família
• Aumentam os investimentos em Goiás à procura de ouro
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Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

Saúde e Royalty foram os principais assuntos discutidos entre o presidente 

da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, e os mais de 

100 representantes municipalistas reunidos no dia 23 de agosto em Brasília. 

A reunião, mediada pela CNM, teve a participação de mais de cem pessoas, entre 

presidentes de entidades municipalistas estaduais, regionais e microrregionais.

A regulamentação do financiamento da Saúde, prevista a partir da aprovação 

da Emenda Constitucional 29, é esperada pelos Municípios há mais de 10 anos. 

“Não dá para esperar mais”, diz Ziulkoski, ao apontar dados da CNM que mos-

tram que os Municípios chegaram em 2009 com um investimento acumulado 

de R$ 100 bilhões a mais do que determina a Emenda 29. A última mudança na 

data de votação do texto foi neste mês de agosto, quando, segundo o Congresso 

Nacional, foi adiada para outubro por causa da crise econômica internacional.  

Durante a reunião do dia 23, Ziulkoski revelou dados inéditos. De acordo 

com levantamento da CNM, se a proposta de regulamentação do financiamento 

do Sistema Único de Saúde (SUS) tivesse sido aprovada em 2008, o SUS já teria 

recebido um aporte federal superior a R$ 66 bilhões nos últimos quatro anos.

 

Royalties do Petróleo – Durante a reunião, quando o assunto chegou 

aos Royalties, os gestores ficaram exaltados. “Esse é um assunto que diz res-

peito à maioria dos Municípios brasileiros”, garante Ziulkoski, que defende a 

distribuição por entender que a legislação atual concentra recursos em uma 

minoria e que poucos Municípios recebem valores expressivos. 

Ziulkoski frisou aos gestores presentes que o que está no foco da discussão 

agora “é a mudança dos beneficiários que recebem os recursos, fruto desses 

contratos entre as empresas e a ANP [Agência Nacional de Petróleo, Gás Na-

tural e Biocombustíveis]”. 

Quanto à nova tributação, chamada de Participação Especial, criada a partir 

da Lei 9.478/1997, Ziulkoski tirou dúvidas de gestores e explicou que se trata de 

“um Imposto de Renda disfarçado”, por aplicar-se sobre o lucro das empresas 

produtoras. “A Participação Especial é distribuída atualmente com somente 29 

Municípios e dois Estados”, reitera.

Demais temas – A reunião do dia 23 de agosto tratou ainda de diversos 

outros assuntos. Entre eles, a iniciativa da CNM em combater as drogas, o Ob-

servatório do Crack; a resolução 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel), que transfere os ativos de iluminação pública para os Municípios; os 

Restos a Pagar devido aos Municípios; o encontro de contas da Previdência 

Social; e questões da área de Educação, como os pesos de ponderação do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e o 

impacto do piso salarial do magistério público. 

23 de agosto  

Ziulkoski reúne dirigentes de estaduais e 
microrregionais para debates em Brasília

A proposta da Emenda 29 prevê a definição de percentuais míni-

mos que cada ente – União, Estados e Municípios – deveria investir 

em ações e serviços públicos de Saúde. Caso aprovada, os Estados 

deverão investir 12% da receita corrente bruta, e os Municípios, 15%. 

Os Municípios têm aplicado até 25% de seus orçamentos. 
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O prefeito de Itapecuru Mirim (MA) e presidente da Federação dos Municípios 

do Estado do Maranhão (Famem), Júnior Marreca, afirma que o Ministério da 

Saúde suspendeu 18 equipes do Programa Saúde da Família (PSF) do Município. 

De acordo com o prefeito, o Município foi punido porque os médicos es-

tavam fazendo uma carga horária menor que a solicitada pelo PSF. “Não con-

seguimos médicos para cumprir o horário total. Todo mundo sabe que faltam 

médicos interessados em trabalhar no interior, e o programa ainda não investe 

o suficiente para pagarmos os profissionais”, conta.

O Município com mais de 62 mil habitantes precisa aguardar uma posi-

ção do Ministério da Saúde para normalizar os serviços de Saúde. “O convênio 

acabou atrapalhando a gestão da Saúde no Município. Estamos pensando em 

adequar um programa de Saúde só nosso”, informa o prefeito. 

As reclamações surgiram durante a reunião de presidentes das estaduais, 

promovida pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), no dia 23 de 

agosto. O presidente da entidade, Paulo Ziulkoski, afirma que os Municípios 

devem quebrar acordos com os convênios do governo e montar seus pró- 

prios programas, de acordo com a necessidade de cada Município.

Mais de 1.200 Municípios brasileiros tiveram seus repasses de Saúde sus-

pensos. O Ministério da Saúde até a data atual já soma aproximadamente 20 

milhões em cortes de repasses. O presidente da CNM afirma que a decisão vai 

prejudicar milhares de pessoas que dependem do serviço municipal de Saúde. 

(Leia na página 4 reportagem sobre Município que criou o próprio PSF)

Saúde 

Município Maranhense perde 
18 equipes do Saúde da Família
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Presidente da Famem, Júnior Marreca

O crescimento do movimento municipalista nos últimos anos 

foi ressaltado pelo presidente da CNM, no sentido de vir desper-

tando atenção dos poderes, da imprensa e da população em geral. 

“Temos crescido e conquistado respeitabilidade, e isso acarreta vi-

sibilidade ao movimento e também responsabilidade de atuação 

integrada”, destaca. 

Acompanhando atentamente cada uma das colocações, o pre-

sidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Noroeste 

de Minas (Amnor), Luiz Araújo Ferreira, falou sobre a importância 

dessa integração. “A CNM lida diretamente com o governo e com o 

Congresso Nacional e nós temos necessidade de saber, de tomar 

conhecimento, das questões que acontecem aqui e não chegam 

como deveriam chegar às micro”, declara. 

O presidente da Associação dos Municípios do Extremo Sudo-

este Goiano (Amesgo), André Luiz Guimarães Vieira, compartilha 

da mesma opinião. De acordo com ele, no geral, os gestores têm 

dificuldade em relação a prestações de contas aos órgãos federais 

e estaduais. “Somos questionados sempre e, infelizmente, às vezes, 

não somos compreendidos corretamente em nossas ações. Por isso, 

as orientações da CNM e o trabalho da entidade são importantes e 

fortalecem o movimento”, disse. 

Também a presidente da Associação dos Moradores de Vargem 

Grande (Amvagra/BA), Rita de Cássia, fala da importância do evento. 

“Uma vez que nós defendemos a mesma causa, que é a causa dos 

Municípios, estes encontros devem acontecer justamente para que 

os procedimentos e as ações sejam unificados”, resume. 

Microrregionais destacam importância do evento



“É possível fazer muita coisa, mesmo que com pouco dinheiro. Basta 

querer”, essas palavras são como um lema para o prefeito de Forquetinha 

(RS), Waldemar Laurido Richter. Em dezembro de 2010, ele deixou para trás 

os problemas causados pelo Programa Saúde da Família (PSF) e implantou no 

Município um plano próprio de Saúde, extinguindo de vez o auxílio do antigo 

programa – e não se arrepende.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) destaca o subfinanciamen-

to como um dos principais problemas do PSF. Pesquisa feita pela entidade 

em 2010 revela que os Municípios brasileiros gastam, em 

média, R$ 28 mil mensalmente para o pagamen-

to de quadro de funcionários – médicos, 

enfermeiros e técnicos. O programa 

repassa somente R$ 9.600,00, 

o que significa 32% do valor 

necessário. “A maioria dos 

programas é subfinan-

ciada e acaba sufocando as 

finanças da administração”, 

constata o presidente da CNM, 

Paulo Ziulkoski.

O projeto de Forquetinha foi apre-

sentado aos gestores como exemplo de 

boa prática durante a XIV Marcha a Brasília 

em Defesa dos Municípios, em maio deste 

ano. Evento em que o ministro da Saúde, 

Alexandre Padilha, anunciou a promessa do 

governo de dobrar o valor do repasse feito para 

cada equipe do Município, o que, ainda assim, 

não será suficiente para suprir as necessidades 

dos Municípios.  

Neste novo Programa de Saúde de Forqueti-

nha, criado pela prefeitura, as enfermeiras fazem 

uma avaliação prévia do paciente, visitando dia-

riamente cada um, e o médico faz uma visita semanal. “E os médicos vão, em 

caso de emergência, em qualquer turno às casas dos pacientes”, diz o prefeito. 

Em maio, a Prefeitura de Forquetinha elaborou uma pesquisa para saber 

a aceitação dos munícipes quanto às mudanças na Saúde municipal, e 84% 

da população aprovou o atendimento do novo plano. O Município tem pouco 

mais de dois mil habitantes.

Na edição de março deste ano, o Boletim CNM falou sobre o caso de Forque-

tinha na matéria Programa de Saúde do Governo Vira Problema para Municípios. 

À época, Richter já havia implantado o plano, mas agora o projeto ganhou novos 

ares, e a sede chamada Complexo Vida Saudável começa a ser construída no 

Município. O projeto atende a todas as faixas etárias e colabora para deixar os 

jovens bem longe das drogas. Lá, os munícipes terão acesso gratuito a diversas 

atividades, como: piscina térmica, natação, hidroginástica, hidroterapia, ioga, 

musculação, boxe, fisioterapia, nutricionista e outros.

O estudante Gladistone da Silva, de 20 anos, que morou um ano na Alema-

nha disse estar muito orgulhoso de Forquetinha. “Vejo no Complexo 

Vida Saudável muita semelhança com os projetos que existem 

lá na Alemanha. Estou muito orgulhoso de ser de Forqueti-

nha, que terá uma estrutura de país de primeiro mundo. 

Passou um filme na minha cabeça, como se eu visuali-

zasse a qualidade de vida de lá, aqui”, disse Silva em 

entrevista ao Boletim CNM.

Visita à Confederação

No dia 1o de agosto, o prefeito Richter 

esteve na sede da CNM, em Brasília, na 

companhia do vereador Gerson Drebes, 

da assessora administrativa Heloísa He-

lena Volkmer Martins e da secretária de 

saúde Heidi Grunewald. Durante a visita, 

o gestor conversou e tirou dúvidas com 

técnicos da entidade e mostrou o projeto 

a Ziulkoski, que ficou impressionado: “For-

quetinha é a prova de que é possível fazer um 

bom trabalho sem precisar desses programas”.

Quando questionado, Richter explicou ao 

presidente e aos técnicos da CNM que o Mu-

nicípio gasta 16% da verba em Saúde e que 

a construção do Complexo Vida Saudável será 

feito com economias do Município, sem que 

seja retirado recurso de outros setores. “Não 

há o que temer, quando a fiscalização vier, provamos 

que o projeto é viável”, garante.

Heidi Grunewald reiterou que a iniciativa obteve muita repercussão na 

região. “Ultimamente tenho recebido muitos telefonemas de gestores que-

rendo saber mais informações sobre o projeto para poder implantá-lo em 

seus Municípios”, conta. 
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Saúde 

Sem PSF, Forquetinha (RS) amplia
sucesso de plano próprio de Saúde
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No período de maio a agosto de 2010, a CNM, por meio de sua equipe 

especializada, realizou levantamento junto aos Municípios brasileiros para 

detectar o cumprimento da Lei 11.445/2007, de 5 de janeiro de 2007, regula-

mentada pelo Decreto 7.217/2010, quanto à elaboração dos Planos Municipais 

de Saneamento.

A pesquisa mostra que 66% dos Municípios têm seus sistemas de abasteci-

mento de água operados por companhias estaduais, 28% pelas prefeituras e o 

restante (aproximadamente 6%), por consórcios públicos ou iniciativa privada. 

Em relação aos serviços de esgotamento sanitário, os resultados apontaram 

que 33% dos Municípios consultados são os responsáveis por sua operação e 

administração, 32% estão sob responsabilidade das companhias estaduais e, 

o que é mais grave, 31% informaram não possuir serviços de coleta, afasta-

mento e tratamento de esgotos sanitários. Neste segmento, a participação da 

iniciativa privada se restringe a 2,6%.

O modelo de gestão para os serviços de limpeza urbana e manejo de resí-

duos sólidos, bem como drenagem urbana e manejo de águas pluviais, é pre-

dominantemente de responsabilidade das prefeituras municipais, 84% para o 

primeiro e 70% para o segundo. No item drenagem urbana, 22,4% informaram 

não possuir esse tipo de serviço. A prestação dos serviços pela iniciativa privada, 

na limpeza urbana e no manejo de resíduos sólidos, totalizou 11,5%.

A situação dos Municípios em relação ao cumprimento do Inciso I, art. 9o, 

da Lei 11.445/2007 (Lei Nacional do Saneamento Básico – LNSB), mostra que 

decorridos mais de 3 anos e meio de sua vigência, da totalidade dos Municípios, 

apenas 15,4% responderam afirmativamente ter concluído a elaboração dos 

seus planos de abastecimento de água, 10,9% os de esgotamento sanitário e 

12,8% os de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. 

Em relação ao serviço de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, 

o levantamento foi de apenas 8,5% dos Municípios.  Apenas quatro capitais 

disseram que já haviam concluído os quatro planos: Fortaleza, São Luís, Belo 

Horizonte e Curitiba.

Sem conclusão

Porém, a avaliação de técnicos do governo destaca que a maioria dos 

Municípios que confirmaram ter concluído seus planos de saneamento não 

atenderam plenamente à Resolução Recomendada no 75 e às Diretrizes para 

a Definição da Política e Elaboração do Plano de Saneamento Básico, do Mi-

nistério das Cidades, bem como ao Termo de Referência da Fundação Nacional 

de Saúde (Funasa). 

A maioria absoluta dos Municípios elaborou os planos sem os seguintes 

requisitos básicos: mobilização social, diagnóstico participativo, estudos de 

viabilidade econômica e financeira, estudos para definição do modelo de ges-

tão e dos entes de regulação e fiscalização. Além de composição do fundo de 

universalização, orientações para criação do sistema municipal de informações 

sobre saneamento e ampla discussão dos planos em conferências municipais.

Nas diretrizes estabelecidas pelo Ministério das Cidades, a participação so-

cial é citada como mecanismo indispensável para a eficácia da gestão pública 

e de suas políticas. Por meio dela, é possível alcançar a resolução de conflitos, 

a transparência dos processos decisórios e o foco no interesse da coletividade. 

A participação no processo de elaboração do Plano deve ocorrer a partir da 

mobilização social e incluir divulgação de estudos e propostas e a discussão 

de problemas, alternativas e soluções relativas ao saneamento básico, além da 

capacitação para a participação em todos os momentos do processo.

A CNM lembra que o plano de saneamento deve conter, no mínimo, a aná-

lise do modelo e a organização jurídico-institucional da gestão, incluindo as 

formas de prestação dos serviços, os instrumentos e o sistema de regulação e 

fiscalização. Outros itens necessários são o sistema de cobrança, o desempenho 

e a capacidade na prestação dos serviços. 

Alerta da CNM

Em função da soma dessas diretrizes, a CNM recomenda que os planos 

de saneamento devam ser elaborados de acordo com a legislação vigente, 

normas e diretrizes, principalmente considerando que eles são instrumentos 

fundamentais na implementação da política de saneamento, na elaboração 

dos contratos e na obtenção de recursos financeiros. 

Os planos municipais de saneamento básico devem contemplar os quatro 

(4) eixos do saneamento básico, conforme define a Lei 11.445/2007: abasteci-

mento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos, bem como drenagem e manejo de águas pluviais, considerando em 

seu escopo o que preconiza a Lei 12.305/2010, que institui a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, devidamente regulamentada pelo Decreto 7.404/2010, 

de 23 de dezembro de 2010. 

Saneamento 

Pesquisa da CNM aponta situação dos 
planos municipais de saneamento 
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Que o crack está espalhado por todo o Brasil, 

a pesquisa da Confederação Nacional de Muni-

cípios (CNM) já mostrou. O grande aumento de 

usuários também tem sido mostrado, com fre-

quência, pela imprensa. Agora, a análise de um 

dos principais estudiosos do tema no Brasil, o 

professor da Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais (PUC) Luiz Flávio Sapori confirma 

a ligação do consumo à epidemia de homicídios 

no País. Um novo levantamento da Confederação 

mostra que elevados índices de violência fazem 

os Municípios desenvolverem ações, por conta 

própria, de combate ou prevenção.

De acordo com o estudo do professor da PUC, 

divulgado no início do mês, o consumo do crack é 

um dos principais fatores do aumento da violên-

cia, e jovens entre 15 a 24 anos são as principais 

vítimas em potencial. Em dois anos de análise, 

Sapori conseguiu constatar o fenômeno nos dados 

de violência em Belo Horizonte, capital mineira, 

por meio de amostragem aleatória de inquéritos 

da Polícia Civil. 

O resultado obtido foi: nos anos anteriores à 

inserção da droga – meados da década de 1990 –, 

o comércio de drogas era responsável por 8% dos 

crimes, e, a partir de 1997, o porcentual alcançou 

19% dos crimes até 2004, e 33% em 2006.

De acordo com o especialista, a fatia mais 

considerável da violência nas principais cidades 

brasileiras está relacionada à introdução do crack. 

“O Brasil simplesmente não tem uma política de 

atendimento ao usuário, e o SUS [Sistema Único 

de Saúde] não está preparado tecnicamente para 

atender à especificidade do dependente de uma 

droga diferente de todas as outras existentes por 

aqui”, diz.

As informações do especialista e os dados da 

CNM indicam que diversos Municípios tentam re-

solver ou amenizar o problema por conta própria. 

As causas que levam o gestor a assumir mais esta 

responsabilidade, mesmo com alta demanda de 

trabalho da prefeitura e insuficiência de caixa, são 

a falta de política pública, a interferência direta no 

desenvolvimento social e econômico e a urgência 

de medidas para o enfrentamento.

O caos das drogas e
as ações dos Municípios

 

“A circulação do crack nos Municípios causa 

muitos problemas à Segurança pública, e isso é o 

que mais preocupa os prefeitos. Além do impacto 

na Saúde, na Assistência Social e na Educação”, 

afirma o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski.  

A entidade mostra – em um pequeno levanta-

mento – que os Municípios com ações voltadas 

a este contexto estão com elevadas taxas de 

homicídios por armas de fogo, de acordo com 

o Sistema de informações sobre morbidade do 

Departamento de Informática do Sistema Único 

de Saúde (Datasus) de 2009.

Os principais motivos que levaram os qua-

se dois mil Municípios – exatamente 1.902 dos 

pesquisados – a realizar algum tipo de ação foi a 

proporção alarmante que o consumo e o tráfico de 

drogas tomou nestes últimos anos e o consequen-

te aumento da violência e de homicídios causados 

pelo uso de armas de fogo.

Pelas informações da CNM, Municípios que 

realizam ações na perspectiva do enfrentamento 

ao crack e outras drogas possuem um índice de 

homicídios por armas de fogo acima do conjunto 

dos Municípios de seu próprio Estado.

Dos Estados brasileiros que possuem Municí-

pios com ações em desenvolvimento no combate 

e no enfrentamento às drogas, os Municípios do 

Paraná que realizam ações têm índices de homicí-

dios muito acima da média do Estado. Em seguida 

vêm os Municípios do Rio Grande do Sul, nos quais 

os que realizam ações também possuem taxa de 

homicídios maior do que a soma de todos os Mu-

nicípios do Estado.

Esses dados, mesmo que superficiais, podem 

indicar que existe uma relação entre o aumento dos 

crimes violentos e o consumo e uso de drogas, mas 

cabe salientar que é necessária investigação mais 

aprofundada de todos os fatores sociais e econô-

micos que levam ao aumento da violência no País.

Crack 

Municípios padecem com a presença do crack e com o aumento da violência
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Mais de 2.100 prefeituras já cadastraram 

acesso ao portal Observatório do Crack. Só na 

primeira semana da campanha, foram gerados 

login e senha de mais de dois mil gestores, e o 

objetivo da Confederação Nacional de Municípios 

(CNM) é fechar o mês de agosto com o registro 

de acesso ao site de 100% dos Municípios. 

A equipe da CNM, que tem entrado em 

contado com as prefeituras, relatou alguns 

entraves colocados pelos gestores na hora de 

efetuar o acesso ao portal. Entre eles, proble-

mas de acesso à internet, a não priorização do 

cadastramento e a dificuldade no manuseio 

da ferramenta. 

Para não permitir que esses problemas ci-

tados acima interfiram no sucesso do trabalho 

desenvolvido pelo Observatório, a CNM tem se 

colocado à disposição para ajudar os gestores 

no que for preciso. 

Ao obter conhecimento desses empeci-

lhos, o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, 

pede maior dedicação dos prefeitos e de todos 

os servidores municipais. Ele reconhece que 

o acesso à internet ainda é uma dificuldade 

em muitos bairros de diversas regiões do País, 

mas pede às prefeituras que enfrentem este 

desafio e façam o possível para cadastrar as 

informações no portal.

“Este é um trabalho pioneiro no Brasil; pre-

cisamos da ajuda de todos para continuarmos 

obtendo sucesso e fortalecermos ainda mais 

o movimento municipalista”, disse Ziulkoski. 

Ele lembra aos prefeitos: “nem o governo 

federal tem uma base de dados tão comple-

ta e real como esta que estamos construindo 

com a ajuda e o empenho de cada um dos 

prefeitos”. “Vamos mostrar, mais uma vez, a 

união e a força do movimento municipalista”, 

incentiva. “Juntos, vamos montar o maior si-

te sobre a presença do crack no País e vamos 

solicitar providências com base nessas infor-

mações”, acredita.

Crack 

Municípios padecem com a presença do crack e com o aumento da violência

Ziulkoski pede empenho
para registros de dados

Secretaria Antidrogas de Curitiba distribui material informativo sobre 
prevenção ao uso de drogas no Parque Barigui.

Secretaria Antidrogas de Curitiba faz campanha de 
prevenção nos terminais da Rede Integrada de Transportes.

Se
cre

ta
ria

 A
nt

id
ro

ga
s C

ur
iti

ba
/P

R

Se
cre

ta
ria

 A
nt

id
ro

ga
s C

ur
iti

ba
/P

R



8
agosto de 2011

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

Panelas de barros feitas pelo mesmo processo de fabricação de índios na 

época do descobrimento do Brasil são reconhecidas nacionalmente em 2011. 

Famosas na região, as paneleiras de Goiabeiras – bairro do Município de Vitória 

(ES) – receberam indicação geográfica pelo Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial (Inpi), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Ex-

terior (MDIC) no dia 26 de julho.

Esse é o segundo artesanato brasileiro a receber a certificação do Inpi. 

O primeiro pedido de indicação geográfica foi aprovado no início de julho para 

os trabalhos manuais confeccionados com capim dourado na região do Jalapão, 

no Tocantins. Em 2002, porém, as panelas de Goiabeiras foram as primeiras a 

receber o patrimônio cultural do Brasil reconhecido pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (Iphan). 

A tradição das paneleiras foi passada de geração em geração para manter 

a identidade cultural da atividade ao longo dos anos. Antigamente, as famí-

Turismo 

ES: Panelas de barro recebem
indicação geográfica pelo Inpi

lias de artesãos trabalhavam individualmente em suas próprias casas e conta-

-se que um comerciante local comprava as peças de toda a comunidade para 

vender no centro de Vitória.

Em 1987, com a fundação da Associação das Paneleiras de Goiabeiras 

(APG), o trabalho das paneleiras ficou mais organizado. Agora, elas trabalham 

em grupo, em um mesmo galpão, porém, por conta própria. “A instituição não 

tem fins lucrativos. Cada uma aqui recebe o que vende para manter a família”, 

explica a presidente da APG, Berenice Correia, que também é paneleira.

Berenice explica que o trabalho é feito nos mesmos moldes de antiga-

mente, e que até o barro, principal matéria-prima utilizada na fabricação das 

peças, é extraído na própria região do bairro de Goiabeiras, em jazidas do Vale 

do Mulembá. 

A procura pelas peças é tão grande que a Associação se tornou um dos 

pontos turísticos do Município. “Eles [os turistas] têm interesse em ver como as 

peças são confeccionadas”, garante Berenice. Aos que não querem se deslocar 

até o ES para adquirir as peças, uma boa notícia: a APG recebe encomendas. 

E com o reconhecimento e a indicação geográfica do Inpi, que protege as peças 

de possíveis falsificações, os pedidos aumentaram consideravelmente.

Até o fim do ano, o Inpi espera deferir os pedidos de indicação geográfica 

de outros dois produtos artesanais brasileiros: peças artesanais em estanho, 

da Associação de Artesãos de Peças em Estanho de São João Del Rey (MG), e 

opalas preciosas e joias artesanais de opalas de Pedro II (PI), da Associação 

Indicação Geográfica da Opala (IGO).

Para contato, o telefone da  Associação das Paneleiras de Goiabeiras é 

(27) 3327-0519.  
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Em 1741, bandeirantes vindo de São Paulo fincaram suas bandeiras em 

solo goiano à procura de metais preciosos, em especial ouro. A história se re-

pete, pois empresas estrangeiras anunciaram investimento de R$ 600 milhões 

para a exploração de ouro em Pilar de Goiás, Guarinos, Crixás e Alto Horizonte. 

Os prefeitos esperam uma nova fase de prosperidade por conta dos investimentos, 

e os moradores aguardam mais empregos e geração de renda para os Municípios.

Em Alto Horizonte, onde existem projetos de mineração em execução 

há seis anos, os efeitos na economia já são sentidos. O Município é o líder do 

Estado nas exportações de minerais e R$ 126 milhões serão investidos para 

ampliação do setor. A receita municipal cresceu 658%, e foram gerados 39% 

dos empregos atuais. 

O pequeno Município de Pilar de Goiás, fundado por garimpeiros, deve 

receber investimentos de R$ 391 milhões para exploração de uma mina sub-

terrânea. A extração, que começa em 2013, deve produzir mais de 360 quilos 

de ouro por mês. O prefeito Joaquim Santana Ramos afirma que o Município 

vive um clima de euforia.  Para ele, um dos efeitos imediatos foi a valorização 

dos imóveis. “Todos os prefeitos desses Municípios esperam um aquecimento 

da economia. Já chegaram aproximadamente 700 pessoas para trabalhar aqui 

em Pilar. Esperamos dobrar a população e a arrecadação”, afirmou.

Joaquim Ramos, que trabalhou por três anos nos garimpos da região, 

conta à Agência CNM que muita gente enriqueceu rápido com o ouro de Goi-

ás. “A diferença é que no garimpo a extração é desorganizada e polui o meio 

ambiente. Com a extração industrial é diferente, todo mundo trabalha com 

carteira assinada, seguro-saúde e sem poluição ambiental. É muito melhor.” 

E ressalta que a região esconde muitos tesouros ainda. “As pessoas esperam 

desde a década de 1980 que alguém venha extrair esse ouro”, conta o prefeito.

O total de mão de obra empregada – empregos diretos – na mineração 

em 2008 alcançou 161 mil trabalhadores. Estudos feitos pelo Serviço Geológico 

Brasileiro mostram que, para cada posto de trabalho da mineração, são criadas 

13 outras vagas ao longo da cadeia produtiva. Portanto, pode-se considerar 

que o setor mineral, em 2008, gerou cerca de dois milhões de empregos, sem 

levar em conta os que foram gerados nas fases de pesquisa, prospecção, pla-

nejamento e mão de obra. Animado com essa perspectiva, o prefeito de Gua-

rinos, José Omar, aguarda os investimentos de R$ 80 milhões que o Município 

deve receber para construir uma estrutura que atenda ao escoamento de ouro 

produzido no entorno. 

Mineração 

Municípios goianos têm nova corrida do ouro

HISTÓRIA – O povoamento de Goiás ocorreu em virtude do descobrimento das minas de ouro na região no século XIII. Os primeiros desbravadores 

da região eram bandeirantes vindos de São Paulo. Conta a lenda que o bandeirante Bartolomeu Bueno, ao saber que os índios não queriam falar de onde 

retiravam as peças de ouro com que se adornavam, despejou aguardente em um prato e ateou fogo, dizendo que faria o mesmo com a água de todos os 

rios da região. Apavorados, os índios o levaram às jazidas e o apelidaram de Anhangüera, que significa feiticeiro, no idioma nativo. Após esse fato, foram 

inúmeras as expedições que partiram em direção a Goiás em busca das riquezas do subsolo da região.

No dia 25 de outubro de 1425, após três anos, os bandeirantes voltaram triunfantes a São Paulo, divulgando que haviam descoberto cinco córregos 

auríferos. A época de Ouro em Goiás foi intensa e breve. Após 50 anos, ocorreu a decadência rápida da mineração. Visto que só exploraram o ouro de alu-

vião, isto é, aquele adquirido às margens dos rios.
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Ele já virou patrimônio imaterial, é uma herança colonial apreciada em todo 

o Brasil e base para uma centena de pratos típicos. Da ordenha até ir à mesa 

são três dias de preparo. Nenhuma queijaria admite o uso de máquinas. O sal 

é misturado com as mãos. É essa forma artesanal de produzir o queijo – com 

leite cru e fermento natural – que ganhou o título de Patrimônio Imaterial, 

regulamentado pela Lei 19.492, em vigor desde janeiro de 2011. 

Isso quer dizer que todas as regiões mineiras podem ser consideradas pro-

dutoras de queijo artesanal, desde que seja comprovada em seus Municípios a 

fabricação do produto conforme a lei. Pela legislação an-

terior, a produção do queijo também tinha de estar 

ajustada às características históricas, tradicionais 

e culturais da região produtora. Apenas as 

regiões do Serro, Canastra, Araxá, Cerra-

do e Campo das Vertentes tinham esse 

reconhecimento. 

Os Municípios mineiros são encar-

regados de repassar a tradição para as 

novas gerações e agora mais Municípios 

ganharam o direito de produzir o autêntico 

queijo minas artesanal. Até dezembro de 

2010, havia somente 63 Municípios com 

esse reconhecimento no Estado. Com a nova 

lei estadual, o cenário da atividade passa a contar com 

mais 30 mil agricultores familiares distribuídos em cerca de 600 Municípios. 

A regulamentação da nova lei também vai definir uma certificação dife-

renciada para os queijos fabricados conforme a tradição histórica e cultural da 

região. Poderão ser registrados os processos de produção – modo de fazer – 

nas regiões para a proteção do patrimônio cultural. 

Sustento dos produtores

Em Materlândia (MG), Maria de Fátima, 49 anos, concedeu entrevista 

à Agência CNM e contou que o queijo é a renda principal de sua família. Ela 

produz queijo minas artesanal há mais de 10 anos. A produtora se cadastrou 

para receber o certificado este ano com o objetivo de aumentar vendas e obter 

permissão para vender em todo o Estado. “O queijo é tudo para nossa família, 

pois é nossa única renda. Ele paga tudo que se gasta na fazenda”, afirma a 

produtora, que faz uma média de 25 queijos por dia. 

Ela também quer continuar a tradição da fabricação do queijo minas ar-

tesanal na região. “A maioria das pessoas que vive nessa região, vive do quei-

jo, não sei o que eles fariam sem 

o queijo. Tenho só um filho e ele 

também vai continuar fazendo 

queijo, porque nossa região tem 

essa tradição”, conclui.

Albany Arcega é coorde-

nador do Programa Queijo 

Minas Artesanal da Empresa 

Brasileira de Desenvolvimento 

Agropecuário de Minas Gerais 

(Emater/MG). Este programa tem 

como foco a melhoria da qualidade do 

queijo minas fabricado artesanalmente no Esta-

do, por meio de ações de capacitação dos produtores, estímulo às boas práticas 

agropecuárias e de fabricação, além do incentivo ao cadastramento no Instituto 

Mineiro Agropecuário (IMA). “O cadastramento no IMA significa que o produto 

está apto a ser comercializado no Estado”, explica Albany.

A Emater/MG estima que, no Estado, 29 mil famílias se dediquem à pro-

dução artesanal de queijos e muitas delas dependem significativamente da 

fabricação tradicional do produto. “Por exemplo, há pequenas fábricas na 

região da Tenda dos Morenos, onde são produzidas 250 peças por dia. Cada 

unidade é vendida aos revendedores por preços que variam entre R$ 4,50 e 

R$ 5, afirma o coordenador.

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) revela que a cadeia 

produtiva do queijo do Serro reúne mais de mil produtores, gera 2.800 tone-

ladas de queijo por ano e rende aproximadamente R$ 5 milhões.  E o queijo 

da Canastra é ainda mais expressivo: são mais de 1.800 produtores, 4.470 to-

neladas por ano e R$ 12 milhões anuais. 

Economia 

Produção de queijo minas é
ampliada para 600 Municípios
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O Município de Abaetetuba (PA), de aproximadamente 141 mil habitan-

tes, está em pleno desenvolvimento econômico e foi escolhido para sediar o 

projeto CapaCidades: Fortalecimento de Capacidades para Desenvolvimento 

Humano Local.  Coordenado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) 

e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), o projeto 

espera capacitar e preparar a população. O objetivo é  trazer conhecimento, 

experiência e ferramentas de gestão ao Município. 

Na metodologia de ação do projeto, está inserido o trabalho em equipe. 

O chamado grupo de trabalho local (GLT 21) – formado inicialmente por sete 

pessoas da iniciativa privada, sete do setor público e sete da sociedade civil – 

trabalha na identificação das capacidades e das potencialidades locais para que, 

a partir dos diagnósticos, possam juntos elaborar o Plano de Ação Estratégico.

O lixão estava entre os principais problemas de Abaetetuba,  o projeto 

colaborou para a implantação de um aterro sanitário controlado, além disso, a 

prefeitura está construindo seu Plano de Resíduos Sólidos e um projeto de coleta 

seletiva. O projeto CapaCidades ainda vai promover oficinas de digitalização de 

cartografias e oficinas para o setor privado em agosto, nas quais deve capacitar 

centenas de jovens. O Município também se conveniou ao Instituto Federal de 

Ciências, Educação e Tecnologia do Pará (IFPA), onde alunos do Instituto vão 

prestar estágio dentro da prefeitura.

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, acredita que o projeto é um exem-

plo de experiência inovadora. Para ele, ao menos 75% das Metas do Milênio 

serão alcançadas com o envolvimento dos Municípios em iniciativas como esta. 

ECONOMIA

O Município, formado por 72 ilhas, é o sexto maior do Estado e atualmente 

está em pleno desenvolvimento econômico, principalmente nos ramos do co-

mércio e serviços. A cidade proporciona fácil acesso aos Portos de Belém, Vila 

do Conde e ao sul do Pará. Diversas empresas estão se instalando no Municí-

pio, aproveitando também a grande rede de serviços da cidade, fato refletido 

no PIB municipal, que cresceu consideravelmente nos últimos quatro anos. 

CIDADECOMPRAS E SIAMwEB 

A prefeitura além de receber o projeto CapaCidades também aderiu aos 

programas de gestão oferecidos pela CNM – o portal de compras, CidadeCom-

pras, e o SiamWeb, programa que possibilita a interligação entre diversas áreas 

da administração municipal. Como consequência, o sistema proporciona, em 

tempo real, um controle da Gestão Púbica com eficiência e eficácia.

Além de Abaetetuba, Barbalha (CE), Marliéria (MG) e Jaguarão (RS) 

também participam do projeto. As atividades foram divididas nas seguintes 

etapas: Fortalecimento de Capacidades para Desenvolvimento Humano Local 

I e II; Participação dos Municípios; e Gestão do Projeto.

Capacidades 

Parceria da CNM e Pnud leva
capacitação para Abaetetuba
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Prefeitos e demais gestores municipais de todo o País estão convocados 

pelo presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, 

para a Mobilização Municipalista Nacional. O evento está marcado para os 

dias 13 e 14 de setembro, no auditório Petrônio Portela, do Senado Federal.  

Ziulkoski acredita que não haverá dificuldade para a mobilização e pediu 

que os presidentes das entidades estaduais e das microrregionais convidem 

todos os segmentos da sociedade para participar da programação. “Vamos 

exigir a derrubada do veto do presidente Lula ao projeto de distribuição dos 

royalties pelo Congresso e a votação, pela Câmara, da regulamentação da 

Emenda 29 da Saúde”. 

O presidente da CNM defende a necessidade de uma ação que dê um 

recado definitivo ao governo e aos parlamentares. “Chega de protelações, de 

datas anunciadas e suspensas. Ou se vota à derrubada do veto ou uma nova 

proposta que garanta a distribuição democrática dos royalties para todos os 

Municípios. Essa mesma estratégia vale para a Emenda 29, que garantirá 

mais recursos para a Saúde”, afirma.

Com Sarney – Prefeitos e líderes municipalistas devem atuar junto 

aos deputados e senadores de sua região no sentido de que acompanhar os 

gestores ao gabinete do presidente do Senado e do Congresso, José Sarney 

(PMDB-AP), no próximo dia 13 de setembro. “Juntos, vamos exigir a inclu-

são, na pauta do Congresso, do veto de Lula aos royalties ou a discussão 

e votação do novo projeto de autoria do senador Wellington Dias (PT-PI), 

elaborado em conjunto com técnicos da CNM e que atende ao que pedem 

os Municípios”, adianta.

O presidente da CNM alerta para a necessidade de evitar o jogo comum 

que costuma acontecer nesses momentos. “Quem marcou a data de 15 de 

setembro para apreciação do veto ou da nova proposta foi o próprio presi-

dente Sarney, em conversa com a CNM e com líderes municipalistas. Não 

podemos aceitar novas protelações e jogadas políticas que surgem nessas 

ocasiões”, alerta.

Ziulkoski lembra que o sucesso do novo movimento defende exclusiva-

mente o poder de mobilização dos gestores. “Precisamos que prefeitos, vice-

-prefeitos, secretários municipais, vereadores e representantes da comunida-

de participem do evento para mostrar a força e a união do municipalismo”.

O Portal do Desenvolvimento Local (PDL), criado há oito meses, rende bons 

resultados e leva aos gestores iniciativas de sucesso de pequenos negócios nos 

Municípios. O desenvolvimento econômico local depende 

da formulação de estratégias e de decisões econômicas 

para a implementação de políticas públicas, e o papel 

do Portal é justamente levar orientações e relatos de 

bons resultados da prática. Sob essa proposta de gestão 

compartilhada e de ações pioneiras, o Portal foi pensado 

e desenvolvido a partir da parceria entre a Confederação 

Nacional de Municípios (CNM), a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). 

O PDL é alimentado por diversas informações e conteúdos de interesse de 

gestores, secretários municipais e das micro e pequenas empresas envolvidas 

com o poder público. O Portal funciona como uma espécie de biblioteca virtual 

que contém desde materiais de publicação de estudos das entidades envolvidas 

às agendas de treinamentos e eventos, como o Prêmio Sebrae Prefeito Empre-

endedor. O leitor do site ainda possui galeria de fotos, modelos de documentos 

importantes, dicas e notícias relacionadas. 

É possível também, por meio do banco de dados do 

PDL, procurar os projetos por áreas de atuação dos Municí-

pios, como: Agricultura, Inclusão Digital, Meio Ambiente, 

Saúde, Empreendedorismo e Educação.

Redes de Destaque

No Portal do Desenvolvimento Local, três redes se des-

tacam: a rede de prefeitos empreendedores, formada por prefeitos e ex-prefeitos 

finalistas do Prêmio Prefeito Empreendedor do Sebrae; o fórum de secretários 

de desenvolvimento, que tem como objetivo o estímulo do desenvolvimento 

econômico dos Municípios por meio do fortalecimento das micro e pequenas 

empresas; e a rede de agentes de desenvolvimento, que possui profissionais 

capacitados para auxiliar os MEI no processo de implementação e continuidade 

dos programas e projetos contidos na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas.

Mobilização 

Mobilização Nacional em setembro

Desenvolvimento Local 

Portal reflete iniciativas de sucesso para o MEI

Programa de Promoção do Desenvolvimento Local com
Fundamento na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa

Município Legal.
Lei Geral,


